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নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম 

অনুষ্ঠাম্মির সভাপনি, 

সহকমীবৃন্দ, 

Hon’ble Minister, Sherpas, Delegates from participating countries, 

Representatives of development partners, 

উপনিি সুনধমন্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম and Very Good Morning to you all, 

‘ঢাকা পানি সম্মেলি-২০১৭’-এ উপনিি শেেী-নবম্মেেী শেনলম্মগেসহ সবাইম্মক আমার আন্তনরক শুম্মভচ্ছা জািানচ্ছ। 

জানিসংঘ শঘানিি ‘এসনেনজ-২০৩০’ এর ১৭টি লম্মযের মম্মে ৬ িম্বরটি হম্মচ্ছ-‘সকম্মলর জন্য নিরাপে পানি ও 

পয়ঃনিষ্কােি ব্যবিা নিনিিকরণ’। আনম আো কনর নিি নেিব্যাপী ‘ঢাকা পানি সম্মেলি-২০১৭’, শেল্টা সানমম্মের ওয়ানককং 

শসেি এবং শেরপা ববঠকগুম্মলাম্মি নবম্মেিজ্ঞম্মের আম্মলাচিায় নিরাপে পানি ব্যবিাপিা ও পয়ঃনিষ্কােম্মির পম্মে চোম্মলঞ্জগুম্মলা 

নচনিি হম্মব এবং এসব চোম্মলঞ্জ শমাকানবলায় ভনবষ্যৎ কম কম্মকৌেলও শবনরম্ময় আসম্মব। 

আমার বক্তম্মব্যর শু   ই আনম গভীর শ্রদ্ধার সম্মে স্মরণ করনি সব ককাম্মলর সব কম্মশ্রষ্ঠ বাঙানল, জানির নপিা বেবন্ধু 

শেখ মুনজবুর রহমািম্মক। স্মরণ করনি জািীয় চার শিিা, মহাি মুনক্তযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ েনহে এবং ২-লাখ নির্ কানিি মা-

শবািম্মক।  

সুনধবৃন্দ, 

পৃনেবীর েিকরা ৯০ ভাগ নবপর্ কম্ময়র জন্য োয়ী পানি। প্রাকৃনিক দুম্মর্ কাম্মগ মৃত্যের েিকরা ৭০ ভাগই সংঘটিি হয় বন্যা 

এবং অন্যান্য পানি-সংক্রান্ত দুম্মর্ কাম্মগ। নবশুদ্ধ খাবার পানি শুধু আমাম্মের শেঁম্মচ োকার জন্যই িয়, সমগ্র প্রানণকূম্মলরও শেঁম্মচ 

োকার জন্য অপনরহার্ ক।  

নবম্মে েিকরা ১ ভাম্মগরও কম পানিসম্পে পাম্মির জন্য নিরাপে বম্মল নবম্মবচিা করা হয়। িম্মল এখি পর্ কন্ত নবম্মের 

প্রায় ১ে শকাটি মানুম্মির সুম্মপয় পানির প্রাপ্যিা নিনিি করা র্ায়নি। জিসংখ্যা বৃনদ্ধ, িগর সভেিার ক্রমনবকাে এবং 

প্রযুনক্তগি নভন্নিায় পানি ব্যবহাম্মরর ধরি বেম্মলম্মি। িম্মব, সুম্মপয় পানির প্রাপ্যিা হুমনকম্মিই রম্ময়ই শগম্মি। নবম্মের প্রায় েিকরা 

৪০ ভাগ মানুি কমম্মবনে সুম্মপয় পানি সমস্যায় ভুগম্মিি।  

নবম্মের প্রায় একে’ সাি শকাটিরও শবনে মানুি িেী অববানহকায় বসবাস কম্মরও পানির চানহো শমোম্মি ব্যে ক হম্মচ্ছি। 

মানুম্মির সৃষ্ট ৮০ েিাংম্মেরও শবনে অপনরম্মোনধি বজকে পানি ও প্রকৃনিম্মি নিম্মর নগম্ময় আরও বড় আকাম্মর পনরম্মবে দূিণ সৃনষ্ট 

করম্মি। 

বাংলাম্মেে িেীমাতৃক শেে। বাংলাম্মেম্মের শমাে আয়িম্মির এক-তৃিীয়াংে পানি সম্পে। আমাম্মের শেম্মের অভেন্তম্মর 

৮ েিানধক িে-িেী ও ৫৭টি আন্তঃম্মেেীয় সংম্মর্াগ িেী রম্ময়ম্মি।  

জানির নপিা বেবন্ধু শেখ মুনজবুর রহমাি স্বাধীিিার পরই উপলনদ্ধ কম্মরনিম্মলি বাংলাম্মেম্মের সব ধরম্মণর উন্নয়ম্মির 

সম্মে িে-িেী ও পানি সম্পম্মের সুষ্ঠু ব্যবিাপিার নবিয়টিম্মক সম্পৃক্ত করা প্রম্ময়াজি। জানির নপিা শেম্মের সামনগ্রক উন্নয়ম্মি 

পানির গুরুত্ব বুঝম্মি শপম্মর ১৯৭২ সাম্মল আন্তঃম্মেেীয় সীমান্ত পানি ব্যবিাপিা নবিম্ময় ‘শর্ৌে িেী কনমেি-শজআরনস’ গঠি 

কম্মরি।  

িারই ধারাবানহকিায় আমার শিতৃত্বাধীি আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সাম্মল প্রনিম্মবনে শেে ভারম্মির সম্মে ৩০-

বির শময়ানে পানি চুনক্তর মােম্মম গো িেীর পানি বণ্টি সমস্যার সমাধাি কম্মর। 



 

নিরাপে পানি নিনিি করম্মি আমাম্মের সরকার ইম্মিামম্মেই নবম্মেি সািম্মের স্বাযর শরম্মখম্মি। সহস্রাব্দ উন্নয়ি 

লযেমা্া অনুর্ায়ী ২০১৫ সাম্মলর মম্মে ৮৪ েিাংে মানুম্মির জন্য নিরাপে পানির ব্যবিা করার লযে নিধ কানরি নিল। ২০১৫ 

সাল িাগাে বাংলাম্মেম্মের ৮৭ েিাংে মানুি নিরাপে পানির আওিায় এম্মসম্মিি। বিকমাম্মি বাংলাম্মেম্মের েহরাঞ্চম্মল েিকরা 

৯৮ ভাগ মানুি নিরাপে পানির সুনবধা পাম্মচ্ছি।        

অন্যনেম্মক শেম্মের ৯৯ েিাংে মানুি পয়ঃনিষ্কােি সুনবধার আওিায় এম্মসম্মিি। এরমম্মে েিভাগ স্বািেসেি 

পয়ঃনিষ্কােম্মির আওিায় এম্মসম্মিি ৬১ েিাংে মানুি। উন্মুক্ত িাম্মি মলমূ্ িোম্মগর হার গি ৮ বিম্মর উম্মল্লখম্মর্াগ্যভাম্মব কম্মম 

নগম্ময় বিকমাম্মি ১ েিাংম্মের নিম্মচ শিম্মম এম্মসম্মি। ২০০৩ সাম্মলও এই হার নিল ৪২ েিাংে। এ নবিম্ময় িত্যি লযেমা্া নিধ কারণ 

কম্মর সময়-নভনিক কম কপনরকল্পিা বাস্তবায়ি করা হম্মচ্ছ।  

সুনধবৃন্দ,  

আমরা ভূ-গভকি পানির ব্যবহার কনমম্ময় ভূ-উপনরি পানির সংরযণ ও ব্যবহাম্মরর উপর নবম্মেি গুরুত্ব নেম্ময়নি।   

এসনেনজ-৬ এর নিম্মে কেিার আম্মগই আমরা নবম্মেি শশ্রনণর জিম্মগাষ্ঠীর জন্য- শর্মি নেযা প্রনিষ্ঠাম্মির নেশুম্মের জন্য 

নকংবা নবম্মেি এলাকা- শর্মি লবণাক্তিা বা আম্মস কনিকযুক্ত এলাকা অেবা দুগ কম পাহানড় এলাকার জন্য নবশুদ্ধ পানি সরবরাম্মহর 

বহুমুখী কার্ কক্রম হাম্মি নিম্ময়নি। এসব কার্ কক্রম্মমর মােম্মম তৃণমূম্মলর প্রানন্তক জিগম্মণর কাম্মি নিরাপে পানি শপৌৌঁম্মি শেওয়া 

হম্মচ্ছ।  

এসনেনজ-৬ অনজকি হম্মল এসনেনজ’র আরও অন্তি ৭টি লযে অজকি সহজির হম্মব। এগুম্মলা হম্মচ্ছ: ক্ষুধামুনক্ত 

(এসনেনজ-২), সুস্বািে ও কোণ (এসনেনজ-৩), সাশ্রয়ী ও দূিণমুক্ত জ্বালানি (এসনেনজ-৭), নেল্প উদ্ভাবি ও অবকাঠাম্মমা 

(এসনেনজ-৯), শেকসই িগর ও জিপে (এসনেনজ-১১), জলবায়ু কার্ কক্রম (এসনেনজ-১৩) এবং জলজ-জীবি (এসনেনজ-১৪)।       

বাংলাম্মেে ব-দ্বীপ অঞ্চলভুক্ত হওয়ায় এখািকার পানি ব্যবিাপিা নবম্মের অন্যান্য এলাকা শেম্মক নভন্ন। ব-দ্বীপ অঞ্চম্মল 

নবম্মের েিকরা ৫ েিাংে ভূখন্ড োকম্মলও এখাম্মি প্রায় ৫০ শকাটি জিমানুম্মির বসনি। এই অঞ্চল অিেন্ত ঘিবসনিপূণ ক। নবম্মের 

অম্মিক বড় বড় েহর, বন্দর, বৃহৎ নেল্পাঞ্চল এবং কৃনিপ্রধাি এলাকাও ব-দ্বীপ অঞ্চম্মল গম্মড় উম্মঠম্মি।  

পানি সম্পম্মের সমনিি ব্যবিাপিার জন্য আমরা একে বির-শময়ানে ‘বাংলাম্মেে শেল্টা প্ল্োি-২১০০’ িাম্মম একটি 

যুগান্তকারী উম্মযাগ গ্রহণ কম্মরনি। এই েীঘ ক-শময়ানে সমনিি পানি ব্যবিাপিা পনরকল্পিায় আগামী একে বিম্মর পানির প্রাপ্যিা, 

িার ব্যবহার এবং প্রনিম্মবেগি নবিয়সমূহ নবম্মবচিায় রাখা হম্ময়ম্মি। এিাড়া এই পনরকল্পিায় ভূ-প্রাকৃনিক ববনচ্ ও পানির 

ববনেম্মষ্টের নভন্নিা নবম্মবচিায় নিম্ময় বাংলাম্মেেম্মক িয়টি ভাম্মগ ভাগ করা হম্ময়ম্মি। এম্মি সমিল, পাহাড় ও উপকূলীয় এলাকাম্মক 

নভন্ন নভন্ন পনরকল্পিার আওিায় শিওয়া হম্ময়ম্মি। আমাম্মের উন্নয়ি সহম্মর্াগী ১২টি শেম্মের সহম্মর্ানগিায় শেল্টা প্ল্াি বাস্তবায়ি 

করা হম্মচ্ছ। 

সাধারণভাম্মব প্রনিনেম্মির পানির ব্যবহার ও ব্যবিাপিায় আমাম্মের শেম্মে মূল সমস্যা হম্মচ্ছ আম্মস কনিক ও লবণাক্তিা, 

ভূ-গভকি পানির স্তর হ্রাস, ভূ-উপনরি পানি সংরযম্মণর অপ্রত্যলিা, পানির অপচয় এবং নেল্প বজকেসহ িািা কারম্মণ পানি দূিণ। 

এসব সমস্যা শমাকানবলা করম্মি আমরা স্বল্প, মে এবং েীঘ ক-শময়ানে পনরকল্পিা বাস্তবায়ি করনি।  

 নিরাপে পানি ব্যবিাপিায় আমাম্মের সরকার গৃনহি কার্ কক্রমসমূম্মহর মম্মে নবম্মেিভাম্মব উম্মল্লখম্মর্াগ্য হম্মচ্ছ : 

 ১৯৯৯ সাম্মল জািীয় পানি িীনি প্রণয়ি;  

 ওয়াোর সাপ্ল্াই অোন্ড সুয়াম্মরজ অোক্ট-১৯৯৬ প্রণয়ি;  

 ন্যােিাল ওয়াোর সাপ্ল্াই অোন্ড স্যানিম্মেেি অোক্ট-২০১৪ প্রণয়ি; 

 আম্মস কনিক সমস্যা শমাকানবলায় ‘ন্যােিাল পনলনস ির আম্মস কনিক নমটিম্মগেি অোন্ড ইমনপ্ল্ম্মমম্মেেি প্ল্াি’ 

(NAMIP) প্রকল্প বাস্তবায়ম্মির কাজ চলম্মি; 

 ইমনপ্ল্ম্মমম্মেেি প্ল্াি ির আম্মস কনিক নমটিম্মগেি ির ওয়াোর সাপ্ল্াই-২০১৬ প্রকল্প বাস্তবায়ম্মির কাজ চলম্মি;  

 গি ৮ বিম্মর এই দু’টি খাম্মি সরকাম্মরর বরাদ্দ নিল ১৪ হাজার ৯ে’ শকাটি োকা;  

 বিকমাম্মি এই খাি দু’টিম্মি ৩২ হাজার শকাটি োকার প্রকল্প চলমাি আম্মি;  

 লবণাক্ত পানি-প্রবণ এলাকায় পুকুম্মরর পানি নিল্টার কম্মর লবণাক্তিা মুক্ত করা হম্ময়ম্মি ৭ হাজার পুকুর এবং গভীর 

কূপ খিি করা হম্ময়ম্মি ৩২ হাজার ৬ে’ টি;  



 

 বি কার পানি সংরযম্মণ ৪ হাজার ৭েটি জলাধার নিম কাণ করা হম্ময়ম্মি;   

 রাজধািী ঢাকায় িত্যি খাি খিি করা হম্মচ্ছ এবং পুরািি খাম্মলর সংস্কার এবং জলাধার সংরযম্মণর উম্মযাগ শিওয়া 

হম্ময়ম্মি;  

 নেল্পাঞ্চল, বড় বড় আবানসক এলাকায় জলাধার বিনর, বৃনষ্টর পানি সংরযণ, বজকে ও দূনিি পানি নিষ্কােম্মির পেম্মযপ 

শিওয়া হম্ময়ম্মি;  

 ২০২১ সাম্মলর মম্মে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজোহী ও খুলিাসহ সকল নবভাগীয় েহম্মরর নিরাপে পানি ভূ-উপনরি পানি 

শেম্মক নিনিি করার কার্ কক্রম চলম্মি;  

 িাব্যিা হ্রাস প্রনিম্মরাম্মধ গুরুত্বপূণ ক িেীম্মি শেনজং কার্ কক্রম চলম্মি।  

সুনধবৃন্দ, 

আমাম্মের পররাষ্ট্র িীনির শযম্ম্ বেবন্ধু শেখ মুনজবুর রহমাম্মির েে কি নিল সকম্মলর সম্মে বন্ধুত্ব, কারও সম্মে 

ববনরিা িয়। সকম্মলর সম্মে বন্ধুম্মত্বর িানগে শেম্মক নিরাপে পানি ব্যবিাপিায় নবে পনরনিনির নেম্মকও আমাম্মের িজর নেম্মি 

হম্মব।  

শগাো নবম্মে এই মুহুম্মিক ২৪০ শকাটি মানুি স্যানিম্মেেি সুনবধা শেম্মক বনঞ্চি। এিাড়া নিরাপে পানির অভাম্মব পৃনেবীম্মি 

বিম্মর ১০ লাখ মানুি মারা র্াি, র্াঁম্মের অনধকাংেই নেশু। প্রনিনেি গম্মড় নবম্মে এক হাজার নেশু নবশুদ্ধ পানির অভাম্মব প্রাণ 

হারায়। 

আন্তজকানিক শিারাম্মম আনম নবিয়টি আম্মগও ত্যম্মল ধম্মরনি। গি বিম্মরর ১৫ই িম্মভম্বর মরম্মকার মারাকাস েহম্মর 

অনুনষ্ঠি জলবায়ু সম্মেলম্মির বক্তম্মব্য আনম জলবায়ুর নবরূপ প্রভাম্মব পানি ব্যবিাপিায় যনিগ্রস্ত শেেগুম্মলার জন্য নিরাপে পানি 

ও স্যানিম্মেেি নবিম্ময় পৃেক িহনবল গঠম্মির োনব জানিম্ময়নিলাম। 

বাংলাম্মেে জানিসংঘ গঠিি নিরাপে পানি ও স্যানিম্মেেি নবিয়ক নবম্মেিজ্ঞ প্যাম্মিম্মলর অন্যিম সেস্য। জানিসংম্মঘর 

নবোয়ী মহাসনচব বাি নক-মুি এবং নবেব্যাংক প্রধাি নজম ইয়ং নকম-এর শর্ৌে উম্মযাম্মগ ২০১৬ সাম্মলর ২১-এ এনপ্রল নবম্মের 

েেটি শেম্মের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধািম্মের সমিম্ময় উচ্চ-যমিাসম্পন্ন পানি নবিয়ক প্যাম্মিল গঠিি হয়। আনমও এই প্যাম্মিম্মলর 

একজি সেস্য।  

এমনেনজ অজকম্মি বাংলাম্মেে নবেব্যাপী শরাল মম্মেল হম্ময় উম্মঠনিল। োনরম্মযের হার ২০০৫-০৬ সাম্মলর ৪১.৫ েিাংে 

শেম্মক কম্মম বিকমাম্মি ২৩.২ েিাংে হম্ময়ম্মি। আয় ববিম্য হ্রাস, স্বল্প ওজি নেশুর সংখ্যা কমাম্মিা এবং প্রােনমক ও মােনমক 

নেযাস্তম্মর নলে সমিা অজকম্মি আমরা নবম্মেি সািে লাভ কম্মরনি। পাঁচ বিম্মরর কম বয়সী নেশুমৃত্যের হার ১৫.১ েিাংে 

শেম্মক কম্মম ৪.১ েিাংে হম্ময়ম্মি।  

এিাড়া সন্তাি প্রসবকালীি মাতৃমৃত্যে হার হ্রাস, প্রােনমক নেযাস্তম্মর নেশুম্মের অন্তভু কনক্ত বৃনদ্ধ, িারীর যমিায়িসহ 

অন্যান্য লযেমা্া অজকম্মিও বাংলাম্মেে সিল হম্ময়ম্মি। এসম্মবর স্বীকৃনিস্বরূপ আমরা জানিসংম্মঘর ‘এমনেনজ অোওয়াে ক’, 

‘সাউে-সাউে অোওয়াে ক’ ‘চোনম্পয়ন্স অব নে আে ক’, ‘ইউম্মিম্মস্কা নপস নি অোওয়াে ক’ পুরস্কাম্মর ভূনিি হম্ময়নি।  

এসনেনজ’র নিধ কানরি সময়সীমা ২০৩০ সাম্মলর আম্মগই আমরা েি ভাগ মানুিম্মক নিরাপে পানি সরবরাহ করম্মি 

চাই। নভেি-২০২১ বাস্তবায়ম্মির মােম্মম আমরা ২০২১ সাম্মলর মম্মেই সকম্মলর জন্য  নিরাপে পানি নিনিি করম্মি পারব, 

ইিোআল্লাহ।  

আমাম্মের লযে-স্বাধীিিার ৫০ বির পূনিকম্মি অে কাৎ ২০২১ সাম্মলর মম্মে মেম আম্ময়র শেে এবং ২০৪১ সাম্মলর মম্মে 

উন্নি-সমৃদ্ধ বাংলাম্মেে গম্মড় শিালা।  

I would like to thank the High Level Panel on Water for their important discussion 

on water security for all. I would especially like to thank the Sherpas for their dedication in 

representing the needs of the people in our Delta region. I am hopeful that through the 

dedicated work of the Delta coalition members, we can hope for a better and brighter future 

for everyone.    



 

I would also like to thank all the hon’ble ministers, representatives of development 

partners and distinguished participants. I hope that your stay in Bangladesh is going to be a 

pleasant one and you will enjoy sharing your experience with others once you return home. 

সবাইম্মক আবারও ধন্যবাে জানিম্ময় আনম ‘ঢাকা পানি সম্মেলি-২০১৭’-এর শুভ উম্মদ্বাধি শঘািণা করনি।  

শখাো হাম্মিজ। 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলাম্মেে নচরজীবী শহাক। 

... 


